
 
 
                                                                                   
    

                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  08  от  20.05.2016  година 
 
 

ПО ПЪРВА  ТОЧКА 

           Приемане на Годишния отчет  за изпълнение на бюджета на Община Завет 

за 2015 година. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

    Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 2(двама), отсътва – 1(един) от проведеното поименно 
гласуване,  прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 82 
 

Във връзка с изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 
44, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 
местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Кметът  на общината 
представя на Общинския съвет   Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община 
завет за 2015год. 

След проведено публично обсъждане с Решение № 300 по Протокол № 42 от 
12.02.2015г. на Общински съвет – Завет бе приет бюджета на Община Завет по пълна 
бюджетна класификация в размер на 6 686 837лева.  

Приходите и разходите за държавните дейности са в размер на 3 540 150лева. 
Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 3 146 687лева, в.т.ч. 

средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 
102 397лева. 

Общинския бюджет се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен 
разпоредител с бюджет и 13 (тринадесет) второстепенни разпоредители с бюджет: 

1. ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет; 
2. ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет; 
3. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет; 
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене; 
5. ОУ „Христо Ботев“ с. Острово; 
6. ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец; 
7. ОУ „Васил Левски“ с.Сушево; 
8. ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет; 
9. ЦДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене; 
10. ЦДГ „Радост“ с.Острово; 
11. ЦДГ „Пролет“ с.Веселец; 
12. ЦДГ „Славейче“ с.Прелез; 
13. ЦДГ „Осми март“ с.Сушево 



   С Решение № 300 по Протокол № 42 от 12.02.2015 на ОбС - Завет са определени 
правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

   През годината няма закриване или сливане на второстепенни разпоредители с 
бюджет. 

На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от закона за публичните финанси (ЗПФ) през 
периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. са извършени корекции в размера на бюджетните 
взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава приходната част на 
бюджета с 302 119лв. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 
6 686 837лева на 6 988 956лева. 

Основната задача на общинското ръководство бе, да не се допусне отстъпление от 
заявените приоритети през годината, а именно: 

1. Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския 
бюджет; 

2. Осигуряване на спечелени проекти по оперативни програми и на 
допълнителни разходи, свързани както с реализацията им, така също и с 
устойчивост на резултатите от приключилите проекти; 

3. Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и 
детските градини на територията на общината, чрез провеждане на 
енергоефективни и благоустройствени мерки; 

4. Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност. 
 

1.Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 
31.12.2015г. 
 
 
 

2.Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2015г. 
Приходите от местни дейности се формират от имуществени данъци /местни 

данъци/, съгласувани с НАП , включват всички имуществени данъци. Неданъчни приходи 
– постъпления от операции с общинско имущество, местни такси, като се  дава  
възможност за определяне на конкретния им размер от общинския съвет, приходите се 
събират от общинската администрация, с изключение на тези, за които е предвиден друг 
ред в закона. Приета е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги; глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер.Трансфери 
от ЦБ за местни дейности, включват обща изравнителна субсидия, утвърдена с чл.50, от 
ЗДБРБ за 2015г. Изравняват се постъпленията от местни данъци до отчетените за 
предходната година средно за страната приходи на едно лице.Целева субсидия за 

Приходи за ДД план 2015 изпълнение % 

1.Получени трансфери от ЦБ (& 31-00) 3 246 750 3246750 100.00 

2. Получен трансфери (&61-00) 117 279 119127 101.58 

3.Предоставен трансфер (&62-00) -39491 -39491 -  

4.Трансфери от и за ПУДООС 0 0 -  

5. Наличност на лв. в нач. на пер.(&95-01) 277307 277307 100.00 

6. Наличност на лв. в края на пер.(&95-07) 0 -252803 -  

7.Събрани средства за с-ка 
 на др.бюджети (&88-00) 0 4 980 -  

8. Приходи от собственост (&24-00) 200 989 169 326 84.25 

9.Др.неданъчни приходи (&36-00) 1360 1360 100.00 

10.Внесен д/н върху приходите (&37-00) -4269 -4269 100.00 

11.Помощи и дарения от страната (&45-00) 200 200 100.00 

12.Помощи и дарения от чужбина 0 0 -  

Всичко приходи за ДД 3800125 3522487 92.69 



капиталови разходи за финансиране на общински дейности - средствата се използват по 
утвърден от МФ поименен списък за КР, приет от общинския съвет. 

 

 

 

3.Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности към 
31.12.2015г. 

 
Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. 

Ръководителите на бюджетни звена в рамките на издръжката правят разпределение 
според потребностите. Не  се планират кредити за разходи, които  се възстановят от ЦБ 
на база фактически изразходвани средства по предназначение, чрез заявка до МФ . 

 

Вид разход- ДД 
План  
2015г. 

Изпълнение 
към 
31.12.2015г. 

относ. 
дял  - 
план 

относ. 
дял - 
изпълн. 

% 
изпълн. 

Трудови разходи 2816622 2745509 74.12 77.94 97.48 

Веществена издръжка 643731 555205 16.94 15.76 86.25 

Вид приход за общински дейности План 2015 г. 
Изпълнение към 
31.12.15г. 

% 

І.1. Имуществени данъци (&01-00; 
13-00;20-00) 

460 100 

343 036 74.56 

І.2. Не данъчни приходи (&24-
00;27-00;28-00;36-00;37-00;40-00;41-
00;45-00) 

1 213 030 

863 035 71.15 

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ (&31-00) 949 900 942 974 99.27 

В т.ч.                                              -
обща изравнителна субсидия (&31-
12) 

691 500 691 500 100.00 

 - субсидия за кап.разходи (&31-13) 258 400 258 359 99.98 

 - др.получ.транф. от ЦБ (&31-20) 0 -6 885 - 

ІІІ. Трансфери между бюджети 
(&61-00) 

1 469 815 

1 463 551 99.57 

IV.Трансфери м/у бюджети и 
сметки за средства от ЕС (&62-00) 

-1 452 298 

-1 452 298 100.00 

ІV. Временни безлихвени заеми 
(&78-00) 

300 000 195 929 

65.31 

V. Операции с финансови активи и 
пасиви 

248 284 228 833 

92.17 

-Наличност на лв. в нач. на периода 
(&95-01) 248 284 248 284 100.00 

-Наличност на лв. в края на периода 
(&95-07) 0 -19 451 - 

Временни безлихвени заеми между 
бюджет и сметки на СЕС (&76-00) 0 21 191 - 

ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД 3 188 831 2 606 251 81.73 



Стипендии  17928 15430 0.47 0.44 86.07 

Трансфери за домакинства 43088 43088 1.13 1.22 100.00 

Капиталови разходи 113848 4347 3.00 0.12 3.82 

Субс. за нефин.предпр. 159620 158620 4.20 4.50 99.37 

Резерв 5000 0 0.13 0.00 0.00 

Разходи за участие в 
нетърг.орг. 288 288 0.01 0.01 100.00 

В С И Ч К О р-ди за ДД: 3800125 3522487 100.00 100.00 92.69 
 

Към 31.12.2015 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 92.69%  за 
държавни дейности, т.е. в размер на 3 522 487 лв.   От таблицата се вижда, че най-голям 
относителен  дял заемат трудовите разходи, в които се включват РЗ, ДОО, здравни 
осигуровки, като е спазена числеността. Разходите за веществената издръжка, са с 
процент на изпълнение – 86.25 %.  Спрямо плана заема  16.94%, а спрямо отчета към 
31.12.2015 г. –  15.76 %. Стипендиите са изпълнени на  86.07 %  в размер на  15 430 лв. 

В следващата таблица са дадени разходите за държавни дейности по функции: 

 

Функции-ДД план 
изпъл.към 
31.12.2015г. 

отн.дял-
план 

отн.дял-
изп. 

    % 
изпълн. 

ИЗО 559 908 559 473 14.73 15.88 99.92 
Отбрана 222 241 74 590 5.85 2.12 33.56 

Образование 2 621 963 2 538 726 69.00 72.07 96.83 
Здравеопазване 111 732 71 599 2.94 2.03 64.08 
Соц. 
осигуряване 116 492 116 310 3.07 3.30 99.84 
Дейности по 
почивно дело 162 789 161 789 4.28 4.59 99.39 
Резерв за 
непредвидени 
и неотложни 
разходи 

5 000 0     0.00 

ВСИЧКО: 3 800 125 3 522 487 99.87 100.00 92.69 
 

     4.Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2015г. 

 Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, 
местни такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 
           Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, 
съобразно заявените потребности и годишните цели, в рамките на дългосрочната 
стратегия на тези услуги. 

     За осигуряването на местните дейности общинският съвет приема конкретни 
решения за: численост на персонала и средни брутни работни заплати, разходи за работно 
облекло, СБКО / 3 % към ФРЗ /,за представителни цели на кмета на общината, помощи и 
други целеви средства.  



 

Вид разход- МД 
План  
2015г. 

Изпълнение 
към 
31.12.2015 г 

относ. 
дял  - 
план 

относ. 
дял - 
изпълн. 

% 
изпълн. 

Трудови разходи 502 260 451 194 16.27 17.67 89.83 

Веществена издръжка 1 727 650 1 450 368 55.98 56.82 83.95 

Обезщет.и помощи 10 523 8 280 0.34 0.32 78.68 

Капиталови разходи 786 778 586 425 25.49 22.97 74.54 

Субс за нефин.предпр. 39 000 38 000 1.26 1.49 97.44 

Р-ди за чл.внос 13 095 13 095 0.42 0.51 100.00 

Платени държ.данъци и 
так 7 128 5 365 0.00   75.27 

В С И Ч К О р-ди за МД: 3 086 434 2 552 727 99.77 99.79 82.71 
 

     В следващата таблица са дадени разходите за местни дейности по функции: 

 

Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 
разплащанията. Същите възлизат на 451 194 лв.  

Функции-МД план изпъл.към 
31.12.2015г. 

отн.дял-
план 

отн.дял-
изп. 

    % 
изпълн. 

      

ИЗО 604 414 501 071 19.58 19.63 82.90 

Образование 271 510 234 768 8.80 9.20 86.47 

Соц. осигуряване, 
подпомагане и 
грижи 

178 021 143 614 5.77 5.63 80.67 

Жил.строит.,благо
устр., комунално 
стоп. и опазв. на 
околната среда 

1 356 896 1 061 399 43.96 41.58 78.22 

Почивано 
дело,култура, 
религиозни 
дейности 

301 066 292 878 9.75 11.47 97.28 

Икономически 
дейности и услуги 

374 527 318 997 12.13 12.50 85.17 

ВСИЧКО: 3 086 434 2 552 727 100.00 100.00 82.71 



     В разходите за веществена издръжка са включени разходи за медикаменти, храна, 
горива, вода, осветление, чистота и други в общинските дейности. През отчетния 
период освен текущата издръжка са разплатени и просрочени задължения.  

Насоки и действия предприети от Общинското ръководство с цел намаляване на 
разходите за общински дейности в частта на веществената издръжка и подобряване на 
събираемостта  на общинските приходи са както следва: 

1. Преразгледани са  действащите договори за извършване на  услуги,  
2. Завишен е контрола по събирането на таксите от детските градини, домашен 

социален патронаж и от общинските пазари; 
3. С Решение № 132 от протокол № 18/26.01.2009г.  не се обслужват граждани, 

които имат данъчни задължения; 
4. Със заповед на Кмета на общината са лимитирани разходи в частта на 

издръжката; 
5. В частта на просрочените вземания от наеми договорите са преразгледани и 

със всички наемоползватели са проведени разговори. Същите са поканени да 
си издължат задълженията.  

 

5. Отчет на просрочените вземания към 31.12.2015г. 

      Просрочените вземания към 31.12.2015г. са в размер на 7 195,94 лв. в това число:  

 

- от несъбрани наеми на земя – 2315,91 лв. в т.ч. несъбрани приходи от 
отдадени земеделски земи общинска собственост.  

- от несъбрани такси храна от ДСП - в размер на 502,43лв. са просрочени 
вземания от минало време. Същите са трудно събираеми.  

- от несъбрани такси храна от ЦДГ-  в размер 4 377,60лв. са вземания от 
минало време. Същите са събираеми .   

  

            6. Отчет на сметките за  средства  от ЕС  през 2015г. 

През 2015 година успешно приключи изпълнението на Проект „Рехабилитация 
на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в 
подкрепа на устойчивото развитие на община Завет” и всички разходи бяха 
верифицирани от Управляващия орган  на Програмата за развитие на селските райони. 
Проектът се изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 
година, по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд 
„Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По 

№ по 
ред 

 
ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕМАНИЯТА 
 В ЛЕВА 

1. Наем от имущество 0,00 
2. Наем от земя 2315,91  
3. Концесионни вноски 0,00 
4. Такса храна от ДСП 502,43 
5. Такса храна от ЦДГ 4377,60 
6. Неустойки  0,00 
 ВСИЧКО: 7195,94 

 



проекта, който бе на обща стойност 2 876 150,00 лв. включва :Рехабилитация на път 
RAZ3003 / II-23, Кубрат  - Завет / Брестовене - / ІІІ-4902 /  от км 1+070  до км 6+902 ;   
Рехабилитация на път  RAZ 2002 / IІI- 4902, Побит камък  - Завет / - Острово  / 
ІІІ-2304 / от км 0+000  до км 0+698;Рехабилитация на път  RAZ 3014 / 
IІI-4902, Побит камък  - Острово  / п.к  км. 8+550  -    селскостопанско  летище  от км 
0+000  до км 0+351;Рехабилитация на път  RAZ 3013 / IІI-4902, Побит камък  - Острово 
/ п.к  км. 9+600  - селскостопанско  летище   от км 0+000  до км 0+281. 
 Друг успешно финализиран проект през 2015 година е „Повишаване 
привлекателността на жизнената среда в населени места от Община Завет чрез 
реконструкция на улици“,  
включващ: Реконструкция на улица"Бузлуджа" и улица"Христо Ботев"-с.Иван 
Шишманово, Реконструкция на улица"Чавдар" и улица"Дунав"-с.Прелез, 
Реконструкция  
на улица"Родопи" и улица"Еделвайс"-с.Сушево, Проектът бе на обща стойност 
1 431 456,00 лв., се изпълнява по Мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените 
места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. 

Безспорно най-голям като финансов ресурс и мащаб на строителните дейности е 
„Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и 
свързани със свободното време и отдиха услуги ” включващ „Изграждане на 
комбинирани спортни площадки:с.Брестовене-кв.20, с.Острово-кв.15 и гр.Завет-кв.44 и 
изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на гр.Завет” ,финансиран - ПРСР по мярка 
321, стойност на проекта – 4 195 742,00 лв. и приключил – 2015г. 
 

Община Завет е титуляр на банкова набирателна сметка, в която се съхраняват 
депозити, гаранции от търгове и други средства за временно съхранение. Към 
31.12.2014г. по сметката има 339 694 лв. През 2015г. са освобождавани гаранции, 
депозити, също така са превеждани средства за т.нар. „бели петна“, постъпвали са 
депозити и гаранции за участия в търгове и т.н. като към края на 2015г. средствата по 
тази сметка са в размер на 312 656лв. 

 
7.Отчет за изпълнение на разчета за капиталовите разходи на Община 

Завет към 31.12.2015г. 

Уточнения план на капиталовите разходи към 31.12.2015г. е в размер на 7 467 
000 лева., а изпълнението им е в размер на 5 845 978 лева. 

 Капиталови разходи с източници на финансиране (уточнен план към 31.12.2015г. 
и усвоени средства към 31.12.2015г.): 

-Предоставени средства от ЦБ – уточнен план 258 400лв., отчет към 31.12.2015г.  
247 359лв.; 

-Преходен остатък от 2014г. – план 12 020лв., отчет 5 135лв.; 

-Собствени средства – уточнен план 330 206лв., отчет 142 349лв.; 

-Други източници за финансиране (заеми-ПУДООС) – план 300 000лв., отчет 195 
929лв.; 

-Европейски средства (код 42 – Разплащателна Агенция) – план 6 566 193лв., 
отчет 5 255 025лв.; 

-Европейски средства (код 98 – Кохезионни и структурни фондове) – план 
181лв., отчет 181лв; 

 



 
Параграф Уточнен план Изпълнение 

51-00 Основен ремонт на ДМА 3 602 004 2 479 632 

52-00 Придобиване на ДМА 3 735 876 3 270 948 

53-00 Придобиване на НДМА 129 120  95 398 

Общо  7 467 000 5 845 978 

 
 

8.Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015г. 

С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава съгласие 
за кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект 
„Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община 
Завет“ в размер на 300 000 лева. 

 С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава  
погасителен план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община 
Завет на стойност 195 929 лева. с условия за погасяване: 

� с гратисен период до 24 месеца; 

� до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10май 2020 г. с размер на 
погасителна вноска 5443 лева.) 

Община Завет  има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС № 
10586/15.07.2015г. на стойност 195 929 лв. 

На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева. 

Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и  60 броя 
контейнери тип „Бобър“ на стойност 30 600лв.  

Към 31.12.2015 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 195 929 
лева. 

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Завет за 2015г. е 
разгледан на публично обсъждане, проведено на 13.05.2016год. 

 
          Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.140, ал. 5 от Закона за публичните 
финанси, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал. 5 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
бюджета на община Завет, Общинският съвет гр. Завет   
         

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Приема уточнения годишен план на бюджета  на Община Завет за 2015 година, 
както следва: 



1.1. По прихода – 6 988 956 лв. 
1.2. По разхода –  6 988 956 лв. 

(съгласно Приложение № 1) 

          2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2015г., както 
следва: 
 

                  План        Изпълнение 
 
2.1. По прихода общо         6 988 956       6 128 738  
в т.ч.  
      
2.1.1.Приходи с държавен характер                    3 800 125        3 522 487 
  / съгласно Приложение № 2 /    

 
2.1.2.Приходи с Общински характер                  3 188 831             2 606 251 
  / съгласно Приложение № 3 /    

 
2.2. По разхода общо                   6 988 956              6 128 738 
в т.ч. 
2.2.1.Разходи с държавен характер                              3 800 125            3 522 487 
/ съгласно Приложение № 4/      

 
2.2.2.Разходи с Общински характер                             3 086 434             2 552 727 
 / съгласно Приложение № 5/    

 
Дофинансиране                                                                          102 397                  55 524 
 

3. Приема отчета за изпълнение на капиталовите разходи на Община Завет за 
2015г.,съгласно Приложение № 6 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи 
към 31.12.2015г. 

4. Приема отчет за просрочените вземания на Община Завет към 31.12.2015г., 
съгласно Приложение № 7. 

5. Приема годишния отчет за изпълнение на сметките за средства от 
Европейския съюз към 31.12.2015г., съгласно Приложение № 8. 

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015г., съгласно 
Приложение №9. 

7. Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на 
бюджета на Община Завет за 2015г., съгласно Приложение № 10 
 8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и 
Областния управител на област Разград-гр.Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред 
Административен съд – гр.Разград. 

 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин Сюлейман 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 



 
ПО ТРЕТА  ТОЧКА 

           Утвърждаване състав  на Общинска  комисия по безопасност на       

движението по пътищата.  

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

 

    Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1(един),  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 83 

 
Ежедневно  хората   са в досег с  пътното движение, което се явява изключително 

сложна и опасна за живота и здравето им  система.  
Всеки ден по пътищата загиват и биват наранявани хора, причиняват се огромни 

материални щети. Въпреки наличието на все по-голям брой автомобили и все по-
интензивно движение, голяма част от тежките пътнотранспортни произшествия, могат 
да бъдат предотвратени, а последствията от тях ограничени.  

Нивото на безопасността на движението по пътищата е отражение на знанията и 
уменията, културата и дисциплината на участниците в движението. То е свързано с 
техническото състояние на автомобилния парк, на пътните условия, на регулирането и 
управлението на движението, а така също и с организацията на после-аварийните 
действия и специализираната медицинска помощ. 
       Големият ръст на пътнотранспортните произшествия и на жертвите при тях се 
дължи на редица пропуски и недостатъци в пътната инфраструктура и недостатъчния 
контрол по пътната мрежа, остарелият авто-парк с ниска степен на  безопасност, 
поведението на участниците в движението, произтичащо от недостатъчните знания и 
умения, ниската транспортна култура и дисциплина,  липсата на уважение към 
правилата и към останалите участници в движението.  
          Съгласно  разпоредбата на § 1а, ал.1 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за движение по пътищата: “Областните управители и кметовете на 

общините набелязват мерки за подобряване на състоянието по безопасността на 

движението по пътищата на своите територии, като за целта разработват 

програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1 „Държавно-обществена консултативна 
комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.” и   ал. 2   “Към 

областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински 

комисии по безопасност на движението  по  пътищата.”, Министерският съвет  на 
Република България  определя  работата  на   държавните и общински органи на 
властта  за  предотвратяване на пътнотранспортни  произшествия по пътищата на 
страната като   приоритет. 
 
        Част от задачите, които са вменени  на  Общинската комисия  по безопасност 
на движението по пътищата, са следните: 

� Навременно и качествено изпълнение на планираните през текущата година 
основни и текущи ремонти на пътищата от Общинската пътна мрежа (ОбПМ), с 
последващо нанасяне на пътна маркировка и подмяна на повредени/унищожени 
пътни знаци. 

� Ремонт/възстановяване на елементите на пътните платна от ОбПМ: 



� Анализ на състоянието на опасни участъци и конфликтни кръстовища на ОбПМ 
и предприемане на мерки за ограничаване на скоростта и     допълнителното им 
обезопасяване; 

� Анализ на транспортното обслужване на гражданите по пътищата от 
Общинските и Областната транспортни схеми и при необходимост, 
актуализирането му, с цел по-безопасно и комфортно пътуване; 

� Предприемане на мерки за подобряване видимостта на пътните знаци и 
указателните табели по пътищата от ОбПМ; 

� Поставяне на указателни знаци на участъци от пътя с настъпили тежки  ПТП, за 
предупреждаване на водачите на превозни средства; 

� Анализ на транспортно-комуникационните системи на общинския центтър и по-
големите населени места и при необходимост, актуализацията им, с цел 
оптимизиране интензивността на движение на МПС, велосипедисти и 
пешеходци; 

� Периодично обновяване/възстановяване на хоризонталната маркировка  по 
улиците с висока интензивност на движението и поддържане в постоянна 
изправност на пътните знаци; 

� Поставяне на изкуствени неравности преди натоварени пешеходни пътеки и по 
улици с висока интензивност на движение на МПС за намаляване на скоростта 
от водачите на МПС. Поставяне на указателни знаци за сигнализирането им; 

� Монтиране на съвременни устройства за видеонаблюдение и контрол на  
            конфликтни кръстовища и улици с висока интензивност на движение; 

� Подобряване осветеността на кръстовищата и улиците в населените места през 
тъмната част от денонощието; 

� Въвеждане на допълнителни ограничения на скоростта – до 30 или 40 км/час по 
улиците в населени места, криещи риск за пешеходци и пътници в превозни 
средства; 

� Монтиране на допълнителни предпазни ограждения/парапети на конфликтни 
кръстовища и улици с висока интензивност на движение, за недопускане 
неправилно пресичане от деца и пешеходци, извън пешеходните пътеки; 

� Увеличаване местата за паркиране в общинския център; 
� Реконструкции на тротоари в населените места за безпрепятствено движение на 

хора с увреждания на опорно-двигателните функции. 
 
 При Община Завет има изградена Общинска комисия по безопасност на 

движението по пътищата. Предвид  произведените през есента на 2015  година  избори 
за общински съветници и кметове се налага актуализиране състава на ОбБДП. 

 
       Предвид  изложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 1 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с  § 1а, ал. 2 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за движение по пътищата, Общинският съвет гр. Завет   
 

РЕШИ: 
 

        1. Определя състав на   Общинска комисия по безопасност на движението  по 
пътищата  при Община Завет, както следва: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ертан Бахар – зам.-кмет на Община Завет 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Христов  - началник  на  УМВР -  Завет 
СЕКРЕТАР: Мехмед Байсер Юмер  – ст. експерт в дирекция „ОСОПИХД” 



 
ЧЛЕНОВЕ: 

� Самет Мехмед Хасан -  ст. експерт в отдел „БФУС”  на Община 
гр.Завет 

� Представител на  ССОЗ  “Клас” ЕООД 
� Хайредин Хюсеин   – общински съветник 
� Ниязи Ниязиев – общински съветник 
� Неджати Исмаил – МлПИ при УМВР - Завет 
� Хасан Мехмедов Сюлейманов – общински превозвач 
� Мария Сейкова  Спасова– директор СОУ гр.Завет 
� Летфер Махмуд Абил  –гл.специалист при Община Завет 

 
  2. Определя г-н Ертан Бахар – зам.-кмет на  Община   за представител на  Община 

Завет  в Областната  комисия по  безопасност  на  движението по пътищата.          
        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд  Разград по реда на  АПК. 

 

 
ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

         Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и  

Председателя на  Общинския съвет  гр. Завет. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

         Общинският съвет гр.Завет с  16(шестнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”–0 (нула), отсъства – 1(един),  от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 84 
 

          Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, след изтичане на всяко тримесечие 
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния 
колективен орган. Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни 
разходи: 
 
                                                                        ОТЧЕТ  

за направените разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя на 

Общинския съвет  гр. Завет за първото  тримесечие на 2016 г. 
 

№ 
по  
ред 

Отчетен месец Направени  разходи от  
Кмет  на Община 

 

Направени разходи от 
Председател на  

Общинския  съвет 
1. м.01.2016 г. 00.00 00.00 
2. м.02.2016 г. 115.50 130.00 
3. м.03.2016 г. 00.00 100.00 
 Всичко разходи: 115.50 230.00 

         
          Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за 
командировките, Общинският съвет гр. Завет   



Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява отчета за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет - Завет  за първото  тримесечие на 2016 г. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

 
    ПО ПЕТА ТОЧКА 

           Вземане на решение за Запис на заповед по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ за проект „Активирани и мотивирани младежи от Община 

Завет“ 

                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

 

     Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един) от проведеното поименно  гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 85 
 

През 2015 година Министерството на труда и социалната политика в качеството 
си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020г., обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05М9OР001-1.002 „Активни“. 

Специфичната цел на процедурата е: Увеличаване броя на икономически 
неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 години 
включително, които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение 
по време на работа, или са насочени към продължаване на образованието. 

Основна цел е активиране и интеграция в заетост на младежи  до 29-годишна 
възраст, както и идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на 
труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в 
продължителна  заетост, обучение или връщане в образование. 

 
Със свое  Решение № 358 по Протокол № 51/17.09.2015 година Общинският 

съвет гр. Завет реши:   
            1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства пред Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., с проект 
“Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, за финансиране по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.002„Активни“, в 
качеството й на Кандидат по процедурата. 
            2. Дава съгласие за сключване на Споразумение с партньор СНЦ 
„Агробизнесцентър-Кубрат“, ЕИК 116518440 по проект “Активирани и мотивирани 
младежи от Община Завет“, по процедура BG05М9OР001-1.002 „Активни“. 

 
      В изпълнение на горепосоченото решение Община Завет кандидатства по 

обявената  от  Министерството на труда и социалната политика процедура, като преди 
това Кметът на Община Завет сключи Споразумение със СНЦ „Агробизнесцентър-
Кубрат“, ЕИК 116518440 по проект “Активирани и мотивирани младежи от Община 
Завет“, по процедура BG05М9OР001-1.002 „Активни“.  



 Проектът бе одобрен  и на 18.04.2016 г. между Министерството на труда и 
социалната политика и Община Завет се подписа Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни“, с референтен 
номер BG05M9OP001-1.002-0126-C01, на обща стойност 211 054.40 лева. 

Съгласно т. 3.8.1 на Договора за предоставяне на безвъзмездната финансова 
помощ с код BG05M9OP001-1.002-0126-C01, ОБЩИНАТА има право да подаде искане 
за авансово плащане в размер до 20% от сумата 211 054.40 лева или до 42 210 лв. 
(Четиридесет и две хиляди двеста и десет лева). Според разпоредби на същата точка на  
договора, към Искането за авансово плащане генерирано в ИСУН 2020, се прилагат: 
Запис на заповед по образец в полза на Управляващия орган за обезпечение на пълния 
размер на  авансовото плащане и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава 
поемане на задължението, посочено в записа на заповед. 

 
Правната терминология е, както следва: 
Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане. 

Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на 
финансови отношения между лица. 

Записът на заповед е уреден в гл. 31 от Търговския закон. Легална дефиниция 
липсва. В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено 
обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана 
сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за запис на заповед 
се съдържат в чл. 535-538 от Търговския закон, а при липса на такива, се прилагат тези 
за менителницата, доколкото са съвместими с естеството им. 

Лицата, обвързани със записа на заповед, са: 
  • издател – лицето, издател на заповедта, което същевременно е и платец по нея; 
  • поемател – лицето-кредитор, на което следва да се плати. 

 
Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 60, 
ал. 1  от АПК, във връзка с изпълнение на изискванията т. 3.8.1 на Договора за 
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ с код BG05M9OP001-1.002-0126-C01 
за проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, сключен между 
Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция «Европейски 
фондове, международни програми и проекти (Управляващ орган) на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и Община Завет, и във връзка с 
предложение с Вх 03-145/10.05.2016 г. от Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет, 
Общинският  съвет  гр. Завет   

 
Р Е Ш И: 

 
             1. Дава съгласие Община Завет като бенефициент по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  приоритетна ос: Подобряване достъпа 
до заетост и качеството на работните места, процедура чрез подбор на проекти 
BG05M9OP001-1.002 „Активни“, Договор за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0126, да издаде ЗАПИС НА ЗАПОВЕД без 
протест и разноски за поемане на парично задължение в размер 42 210 лв. (четиридесет 
и две хиляди двеста и десет лева) в полза на Министерството на труда и социалната 
политика - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна 



финансова помощ  за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0126 „Активирани и 
мотивирани младежи от Община Завет“, в размер до 20% от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ по проекта. 
           

 2. ОПРАВОМОЩАВА  Кмета на ОБЩИНА ЗАВЕТ – Ахтер Сюлейманов 
Велиев,  да подпише от името на Община Завет гореописания в т. 1 Запис на заповед, 
като за целта извършва всички необходими фактически и правни действия съгласно 
изискванията на Министерството на труда и социалната политика, като управляващ 
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за 
проект: „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“. 

3.   Решението подлежи на предварително изпълнение. 
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
Разпореждането, с което се допуска  предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез административния орган пред Административен съд гр.Разград в 
тридневен срок от съобщаването му. 
 

 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА 

           Вземане на решение за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ „МИГ Завет 

– Кубрат” в размер на  15 000 (петнадесет хиляди) лева за изпълнение на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на 

действие на МИГ „Завет – Кубрат“.  

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

          Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един) от проведеното, съгласно  чл. 27, ал. 5  от 
ЗМСМА,  поименно  гласуване, прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 86 
 

Министърът на земеделието и храните е издал Наредба № 22 от 14.12.2015 
година за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”. 

С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от „Програма 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” (ПРСР 2014-2020 г.). 

Прилагането на ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни 
стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и 
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с 
политиките на национално, регионално и местно ниво.   

С Решение №348 по Протокол №50 от 28.08.2015г. Общинският съвет Завет даде 
съгласие за сключване на споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ Завет“  и 
СНЦ „МИГ Кубрат“  за кандидатстване и реализиране на проект по Подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 



развитие“ от ПРСР за периода 2014 - 2020г. и финансово обезпечаване на изпълнението 
на проекта. 

В изпълнение на горепосоченото решение е сключен тристранен договор № РД -
50-160/ 07.12.2015 г.между  МЗХ, ДФЗ и СНЦ „МИГ Завет”,  като водеща организация.  

При изпълнението на проекта двете сдружения – СНЦ „МИГ Завет” и СНЦ 
„МИГ Кубрат” се обединиха и на 19.04.2016г. бе прието на Общото събрание на 
сдружението наименованието му да бъде СНЦ „Местна инициативна група Завет – 
Кубрат”. 

Основна задача на сдружението е изготвянето на стратегия за ВОМР, с която да 
кандидатства  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”.  

 
Постъпило е искане  от  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” за отпускане на временен 

безлихвен заем  в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. от всяка община,  
необходим  за обезпечаване на дейностите по изпълнение на стратегията при 
евентуално нейно одобряване. 

За кандидатстването и одобряването на стратегията е необходимо МИГ да 
покаже документ за осигурен финансов ресурс, който трябва да е над 3 % от средствата  
за организация и управление на стратегията, което в конкретния случай е до 15 хил. лв. 
за всяка от двете общини – членове на МИГ. 
             Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, 
чл.104, ал.1, т.5  от Закона за публичните финанси, във връзка с изготвянето на стратегия 
за ВОМР на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”, Общинският  съвет  гр. Завет   

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем в 
размер на 15  000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ  „ МИГ  Завет-Кубрат”. 
 

2. Средствата по т.1,  да бъдат да бъдат възстановени от СНЦ „МИГ  Завет-
Кубрат”,  в сроковете, предвидени по Закона за публичните финанси.  
 
3. Дава съгласие  СНЦ   „МИГ Завет – Кубрат” да ползва залите на Община 
Завет за провеждане на масови събития на сдружението. 
 
4. Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Завет  и 

областния  управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

им  пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК. 
 



ПО СЕДМА ТОЧКА 
        Изменение и допълнение на Годишната  програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска  собственост при Община Завет за 2016 година. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

       Общинският съвет гр.Завет с 12(дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 3(трима), отсъства – 1(един) от проведеното поименно гласуване,  
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 87 
 

Съгласно чл.8, ал.9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската 
собственост, чл.6, ал.1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решение № 39 по 
Протокол № 04 от 29.01.2016 г., изм. и доп. с Решение № 69 по Протокол № 06 от 
30.03.2016 г., Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г.  

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост 
при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 
конкретни условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

Настоящото изменение и допълнение се извършва във връзка със следното: 
1. Започната процедура по чл. 54 от Закона за държавната собственост, касаеща 

вземане на решение за изготвяне на искане чрез Областен управител на област Разград 
до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на 
предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно 
предоставяне на имот - държавна собственост, находящ се в гр. Завет, обл. 
Разград, ул. ”Освобождение” № 7, кв. 70, пл. № II, актуван с Акт за публична 
държавна собственост № 578 от 01.02.2001 г. предоставен на Професионална гимназия 
по земеделие „Кл.А.Тимирязев” гр. Завет в собственост на Община Завет, а именно: 
Дворно място от 66400 кв. м., в това число: 
Сграда „Селскостопански техникум“ – ЗП 690 кв.м., четириетажна, масивна, 1963г.;  
Сграда /комбинирана кравеферма и свинеферма/-ЗП 285 кв.м., едноетажна, масивна, 
1963г 
Сграда „Овцеферма“ – ЗП 451 кв.м., едноетажна, масивна, 1963г.;  
Ремонтна работилница – ЗП 298 кв. м., двуетажна, масивна, 1963г.; 
Сграда тоалетна – ЗП – 42 кв.м., едноетажна, масивна, 1963г.;  
Сграда обр – ЗП 112 кв.м., едноетажна, масивна, 1963г.;  
Сграда гараж – ЗП 32 кв.м., едноетажна, масивна, 1974г.;  
Сграда навес – ЗП 480 кв.м., едноетажна, масивна, 1974г.;  
Сграда склад – ЗП 137 кв.м., едноетажна, масивна, 1974г.;  
Сграда УР-ДВГ – ЗП 425 кв.м., едноетажна, ст.бетон, 1974г.;  
Учебна работилница – ЗП 558 кв. м., едноетажна, ст.бетон, 1974г.; 
Сграда „Трафопост“ – ЗП 20 кв.м., едноетажна, масивна, 1983г.  
Сграда „Свинеугояване“ – ЗП 740 кв.м., едноетажна, масивна, 1984г.; 
Физкултурен салон – ЗП 516 кв.м., двуетажна, масивна, 1984г.  
 2. Постъпило Заявление с Вх.№УД-02-21-19/14.05.2016г. от „Местна 
инициативна група Завет – Кубрат”, с което изявяват желание да им се предоставят 
безвъзмездно три помещения, както следва: работно помещение, заседателна зала и 
архивно помещения, находящи се на първия етаж от двуетажна масивна сграда 



„Пристройка Читалище в гр.Завет, УПИ ІІ-За обществено обслужване, кв.44, 
съгласно АПОС №5/25.04.2008г./. Мотивите за искането е изпълнение на изискване 
към местните групи, на което следва да отговарят, т.е. да имат самостоятелен офис 
за извършване на дейността си за срок от 5г.  
 3. Във връзка с имота описан в т.2 е необходимо да се предвидят и помещения 
на втория етаж от същата сграда за Център за обществена подкрепа. 
 4. Във връзка с планувани продажби на вещи – общинска собственост 
/моторни превозни средства/, които не са необходими за нуждите и дейността на 
община Завет, поради факта, че не задоволяват потребностите за които служат е 
необходимо да се включат в Годишната програма за 2016г. за продажба. 
 

На основание чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове - настоящият доклад за изменение и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Завет за 2016 г., както и промените в нея е обявен на 
населението на Община Завет чрез публикуване на интернет страницата на 
Община Завет, Секция „Проекти на нормативни документи” на 15.04.2016 г. и на 
информационното табло в сградата на общинска администрация в 14 
(четиринадесет) дневен срок, преди приемането й от Общинския съвет.  

  Към настоящия момент предложения по нея не са направени. 
  Сроковете по чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове са спазени. 
               Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ 
от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 
на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет – Завет Завет   
 

Р Е Ш И : 

1. Изменя и допълва Годишната програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г., 
както следва: 

1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да 
предостави под наем” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има 
намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 
непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения” от Програмата 
за управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет 
за 2016 г., приета с Решение № 39 по Протокол № 04 от 29.01.2016 г., изм. и доп. с 
Решение № 69 по Протокол № 06 от 30.03.2016 г. на Общинския съвет - гр. Завет, се  
добавя нов имот с пореден номер т.31  

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

31. „Пристройка Читалище в гр.Завет,УПИ ІІ-За обществено обслужване, кв.44 
  
1.2. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” се 

извършват следните промени: 



1.2.1. Променя наименованието на  буква „Б” от раздел ІІІ на програмата,  
което придобива следния вид: „Буква Б. Имоти и вещи, които община Завет има 
намерение да продаде”. 

1.2.2. Добавя в Буква Б. Имоти и вещи, които община Завет има 
намерение да продаде”, описаните вещи  от т. 89  до т. 102, както следва: 

 
 № по 
ред 

                 Описание на вещите: 

8
89. 

ПЕЖО БОКСЕР 1800, с рег.№РР8798АК, Свидетелство за регистрация Част І 
№000827415/07.12.2005г., двигател №10FZ1G0298661 

  90. ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД, с рег.№РР0621АР, Свидетелство за регистрация 
Част І №003296260/233.10.2008г., двигател №WM65192; 

 91. ПЕЖО 309, лек, с рег.№РР5350АМ, Свидетелство за регистрация Част І 
№001542753/08.06.2006г., двигател №1ND09006603; 

    92. УАЗ 425, с рег.№РР6149АМ, Свидетелство за регистрация Част І 
№001688910/20.07.2006г., двигател №00106014; 

  93. ФОРД КУРИЕР 1.8 Д, с рег.№РР8908АС, Свидетелство за регистрация Част 
І №001003617/19.01.2006г., двигател №РМ95829; 

  94. МОСКВИЧ 434 /2724/, лек, с рег.№РР7737АА, Свидетелство за регистрация 
Серия Е №410836/15.01.1976г., двигател №3046527; 

 95. ВАЗ 2105, с рег.№РР1881АВ, Свидетелство за регистрация №127920 от 
23.11.1984г, двигател №21057688019; 

 96. ГАЗ 53 А, товарен бордови, с рег.№РР0289Т, двигател 18702; 
  97. МАЗДА 323, лек, с рег.№РР4312АС, Свидетелство за регистрация Част І 

№002935217/17.04.2008г., двигател №E3100960; 
  98. ГАЗ 53, бордови товарен, с регистрационен № Рз4536; 
  99. ГАЗ 53, сметосъбирачен, с рег.№РР6403, двигател 5352791; 
 100. РЕНО ЕКСПРЕС, лек, с регистрационен № РР5336; 

   101. УАЗ, с рег.№Рз0258, двигател 91703198; 
  102. СИМСОН 50, мотопед, с рег.№Рз82288, Свидетелство за регистрация 

№527956/29.04.1982г; 
 
1.3. В буква „Е. Описание на имотите, които общината има намерение 

да придобие в собственост” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината 
има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 
непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения” от Програмата 
за управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет 
за 2016 г., приета с Решение № 39 по Протокол № 04 от 29.01.2016 г., изм. и доп. с 
Решение № 69 по Протокол № 06 от 30.03.2016 г. на Общинския съвет - гр. Завет, се  
включва нов имот описан с пореден номер т. 3.  

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

3. Дворно място в гр.Завет, кв.70, пл. № ІІ 
 
  2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се публикува на 
интернет страницата на Община Завет след приемането й. 



3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.  

 
 
 

ПО ОСМА ТОЧКА 
Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на 

област с административен център гр. Разград  до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет 

на Република България за безвъзмездно предоставяне на имот държавна 

собственост  в собственост на Община Завет, находящ се в кв. 70, УПИ II по 

плана на гр. Завет, актувани с акт за публична държавна собственост № 

578/01.02.2001г., а именно: Дворно място от 66400 кв. м, в това число: Сграда 

„Селскостопански техникум“ – ЗП 690 кв.м, четириетажна, масивна; Сграда 

/комбинирана кравеферма и свинеферма/ - ЗП 285 кв.м, едноетажна, масивна; 

Сграда „Овцеферма“ – ЗП 451 кв.м, едноетажна, масивна; Ремонтна работилница 

– ЗП 298 кв.м, двуетажна, масивна; Сграда тоалетна – ЗП – 42 кв.м, едноетажна, 

масивна; Сграда обр – ЗП 112 кв.м, едноетажна, масивна; Сграда гараж – ЗП 32 

кв.м, едноетажна, масивна; Сграда навес – ЗП 480 кв.м, едноетажна, масивна; 

Сграда склад – ЗП 137 кв.м, едноетажна, масивна; Сграда УР-ДВГ – ЗП 425 кв.м, 

едноетажна, ст.бетон; Учебна работилница – ЗП 558 кв.м, едноетажна, 

ст.бетон; Сграда „Трафопост“ – ЗП 20 кв.м, едноетажна, масивна; Сграда 

„Свинеугояване“ – ЗП 740 кв.м, едноетажна, масивна; Физкултурен салон – ЗП 516 

кв.м, двуетажна, масивна. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

   

     Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–
0(нула), „Въздържали се”– 2(двама), отсъства – 1(един) от проведеното поименно  
гласуване,  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 88 

 
С Решение № 149 по Протокол № 19 от 06.03.2016 г. на Общинския съвет гр. 

Завет е упълномощил кмета на община Завет да стартира процедура по преобразуване 
на Професионална гимназия по земеделие „Климент А. Тимирязев“ гр. Завет от 
държавно в общинско училище. 

Със Заповед № РД 14-164/ 03.12.2009 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката Професионална гимназия по земеделие „Климент А. Тимирязев“ 
гр. Завет, е определена със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 от 
Закона за народната просвета.  

С приемателно-предавателен протокол от 11.09.2009 г. между Министерство на 
земеделието и храните и Община Завет, считано от 01.09.2009 г., е извършено 
прехвърляне на натурални и стойностни показатели, и се променя финансиращия орган 
на  ПГЗ „Климент  А. Тимирязев“ гр. Завет - чрез бюджета на Община Завет. 

Когато едно държавно училище е обявено за общинско, управляваните от него 
държавни имоти следва да се считат за преминали на основание чл. 10, ал. 4 от Закона 



за народната просвета в собственост на общината, но към днешна дата имотът 
продължава да е със статут на публична държавна собственост. 

С писмо Изх. № УД-02-17-123 от 07.04.2016 г. до областния управител на област 
Разград, с копие до МРРБ и МЗХ отправихме искане за прехвърляне на собствеността, 
предоставена за ползване на ПГЗ „Климент А. Тимирязев“ гр. Завет, представляващи 
сгради подробно описани в  Акт № 578 от 01.02.2001 г. за публична държавна 
собственост. В отговор, получено е писмо изх. № 08-04-004_005 от 26.04.2016 г. (вх. 
УД-02-17-123/ 27.04.2016 г.) от Областния управител на Област Разград, в което се 
указва, че следва да се приложи процедурата по чл. 54 от Закона за държавната 
собственост (ЗДС) и е необходимо да се отправи искане от кмета на община Завет до 
Областния управител на Област Разград с приложени документи: скица на имота, 
финансова обосновка, Заповед № РД-14-164/ 03.12.2009 г. на Министъра на 
образованието и науката и решение на Общинския съвет гр. Завет за съгласие за 
безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Завет върху недвижимите имоти 
– публична държавна собственост, ползвани от ПГЗ „Климент А. Тимирязев“ гр. Завет. 

Прехвърлянето в собственост на Община Завет на имота, ползван от ПГЗ 
„Климент А. Тимирязев“ гр. Завет подробно описан в Акт № 578 от 01.02.2001 г. за 
публична държавна собственост, ще даде възможност да  се кандидатства за 
подобряване на материалната база по оперативни програми, важна причина е и 
опазването на собствеността и по-доброто й стопанисване. 

 

           Предвид  изложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 
от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 и чл.34, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, предвид изложените в предложение с вх. № 03-146/10.05.2016г. фактически 
основания, Общинският  съвет  гр. Завет   
         

Р Е Ш И : 

1.  Чрез Областния управител на област с административен център – гр. Разград, 
да се отправи искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство, за внасяне на предложение в Министерски съвет за вземане 
на решение за обявяване в частна държавна собственост и за безвъзмездно 
прехвърляне на собственост  в полза на Община Завет върху държавен 
недвижим имот, находящ се в гр. Завет, кв. 70, УПИ II, ул. „Освобождение“ № 
7, представляващ  Дворно място от 66400 кв.м, в това число: Сграда 
„Селскостопански техникум“ – ЗП 690 кв.м, четириетажна, масивна; Сграда 
/комбинирана кравеферма и свинеферма/ - ЗП 285 кв.м, едноетажна, масивна; 
Сграда „Овцеферма“ – ЗП 451 кв.м, едноетажна, масивна; Ремонтна 
работилница – ЗП 298 кв.м, двуетажна, масивна; Сграда тоалетна – ЗП – 42 
кв.м, едноетажна, масивна; Сграда обр – ЗП 112 кв.м, едноетажна, масивна; 
Сграда гараж – ЗП 32 кв.м, едноетажна, масивна; Сграда навес – ЗП 480 кв.м, 
едноетажна, масивна; Сграда склад – ЗП 137 кв.м, едноетажна, масивна; Сграда 
УР-ДВГ – ЗП 425 кв.м, едноетажна, ст.бетон; Учебна работилница – ЗП 558 кв. 
м, едноетажна, ст.бетон; Сграда „Трафопост“ – ЗП 20 кв.м, едноетажна, 
масивна; Сграда „Свинеугояване“ – ЗП 740 кв.м, едноетажна, масивна; 
Физкултурен салон – ЗП 516 кв.м, двуетажна, масивна. 

 Бъдещото управление и стопанисване на недвижимият имот ще се осъществява 
само със собствени средства на община Завет, без допълнителни средства от държавния 
бюджет.  



2. Дава съгласие община Завет да придобие безвъзмездно в собственост имота, 
подробно описан в т. 1 от настоящото решение. 

3. Упълномощава Кмета на община Завет да внесе мотивирано искане по т. 1 от 
настоящото решение. 

4. Възлага на Кмета на община Завет, след решението на Министерски съвет на 
Република България по искането по първа точка от настоящото решение, да 
предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно 
прехвърляне на собствеността върху имотите, подробно описани в същата 
точка. 

5. Възлага на Кмета на община Завет изпълнението на настоящото решение. 

6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда  на  АПК. 

 
 
                                

                                                                
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА                                                                                                                                            

        Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на   Общото 

събрание на СНЦ «МИГ Завет -Кубрат», което ще се проведе на 27.05.2016г.  от 16:30 

ч. заседателна  зала на Общински съвет-Завет,  улица „Лудогорие” №19. 

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

         Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама), от проведеното  поименно 
гласуване, прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 89 
 

Със свое Решение №80, прието по Протокол № 07 от 18.04.2016 година, Общинският 
съвет гр. Завет  определи  Халиме Мехмедова Добруджан  за предсавител на Община Завет в  
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“  и   даде мандат на същата да гласува за  
промяна на наименованието на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“ и  
изменение и допълнение  на устава на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“.  

На проведеното на 19.04.2016г. Общо събрание,  двете сдружения – СНЦ „МИГ Завет” 
и СНЦ „МИГ Кубрат” се обединиха и промениха наименованието на  сдружението, което 
съответно стана  СНЦ „Местна инициативна група Завет – Кубрат”. За Председател на 
Управителния съвет на сдружението е избрана г-жа Халиме Мехмедова Добруджан.   

В деловодството на Община Завет  на 13.05.2016 г. е постъпила  покана с   Вх.№ УД-02-
21-16  от Председателя на УС  на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”  Халиме Мехмедова, с  която се 
свиква редовно Общо събрание на  сдружението, което ще се проведе на 27.05.2016г.  от 16:30 
ч. в Заседателна зала на Общинския съвет-Завет,  улица „Лудогорие” №19, при следния  дневен 
ред: 

1. Освобождаване на членове и приемане на нови членове на Сдружението. 
2. Одобряване на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” по под-мярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

3. Приемане на бюджета на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” за 2016 г.  
4. Промяна на седалището и адреса на управление  на Сдружението с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Завет-Кубрат”. 



5. Разни. 
 

            Във връзка с гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК и по повод покана с 

Вх.№УД-02-21-16/13.05.2016г.  от Председателя на УС  на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” - 
Халиме Мехмедова Добруджан,  с  която се свиква редовно Общо събрание  на сдружението  на 
26.05.2016г.  от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет - Завет,  улица „Лудогорие” 

№19,  Общинският  съвет  гр. Завет         

                                                       РЕШИ: 
 
1.  Определя за представител на Община Завет във  върховния колективен орган 

на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“- Общото събрание, определеният  с Решение 
№80/18.04.2016 г. на Общинския съвет гр. Завет, представител - Халиме Мехмедова 
Добруджан. 

2. Дава мандат на Халиме Мехмедова Добруджан  за участие в  насроченото   Общо 
събрание на СНЦ „МИГ ЗАВЕТ- Кубрат“ на 26.05.2016 година от 16.00 часа. 

3.  Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
     3.1. По т. 1 от дневния  ред –  „Освобождаване  на членове и приемане н членове  на 

сдружението”. 

     Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет - 
Кубрат“ да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита  на интересите на  
Община Завет. 
 

    3.2. По т. 2 от дневния ред - „Одобряване на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ 

Завет – Кубрат” по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”. 

    Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет - 
Кубрат“ да  гласува „ЗА”  одобряване на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Завет – 
Кубрат” по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 
  3.3. По т. 3 от дневния ред – „Приемане на бюджета на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат” за 2016 г.”  

 Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет - 
Кубрат“ да гласува „ЗА”  приемане на бюджета на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” за 2016 г. 

 
               3.4. По т.4 от дневния ред  - Промяна на седалището и адреса на управление  на 

Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет-Кубрат”. 

Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ да 
гласува „ЗА” „Промяна на седалището и адреса на управление  на Сдружението с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Завет-Кубрат”. 

 

 3.5.По точка  5 от дневния ред - Разни:  

 Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет - 
Кубрат“ да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита  на интересите на  
Община Завет. 

4.   Решението подлежи на предварително изпълнение. 
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред  Административен съд    гр. Разград по реда  на  АПК. 



            Разпореждането, с което се допуска  предварително изпълнение, може да се обжалва 
чрез  административния орган пред Административен съд гр.Разград в тридневен срок от 
съобщаването му. 
      

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

               Упълномощаване на представител на Община Завет  за участие в заседание 

на Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД  гр. Исперих на  26.05.2016 

година. 

                                                                           Докл.: Е. Исмаил-Председател на ОбС 

Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 90 
 

В Деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпила Покана-Дневен ред с 
Вх. № 03-143/10.05.2016 година от Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих  – инж. 
А. Мехмед за свикване на Общо събрание на съдружниците  на дружеството на 26. 
05. 2016  година.  Към поканата  на вниманието на съветниците са  предоставени  
документи, които ще бъдат обект на разглеждане и вземане на решения на 
предстоящето Общо събрание на дружеството, както следва: 
 

1. Доклад на  Управителя за дейността на „ВиК” ООД  гр. Исперих през 2015г., и 
приемане на Счетоводен  баланс и Отчета за приходите и разходите на 
дружеството за 2015 г. 

2. Освобождаване от отговорност на управителя на „ВиК”ООД гр. Исперих за 
2015г. 

3. Приемане на доклад на  одитния комитет  към  „ВиК” ООД  гр.Исперих. 
4. Гласуване  за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен  

отчет за 2016 година на  „ВиК” ООД  гр. Исперих, съгласно Резолюция №3 на 
одитния  комитет на дружеството до общото събрание на съдружниците. 

5. Разни. 
     

           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.138,  ал.1 от  Търговския 
закон и чл. 17  от Дружествения договор на „ВиК” ООД  гр.Исперих, Общинският 
съвет гр. Завет          

                                                       РЕШИ: 
                                                                    

1. Упълномощава Ахтер Сюлейманов Велиев – кмет на Община Завет да 
представлява Община Завет в Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД  
гр.Исперих,  което ще се проведе на  26.05.2016 година от 10.00 часа  в 
административната сграда на дружеството  в гр.Исперих, ул. „Боровец”№ 1. 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно Ертан Сали Бахар, заместник-кмет на община  
Завет. 
            3. Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, 
съгласно Писмо–покана с Вх. № 03-143/10.05.2016 година от Управителя на „ВиК” 



ООД  гр. Исперих– инж. А. Мехмед, в полза на Община Завет, спазвайки изискванията 
на дружествения договор и  нормативната уредба в РБ, както следва: 
           По точка 1. Да гласува „ЗА” приемане доклада  на  управителя за дейността на 
„ВиК” ООД  гр. Исперих през 2015г., и приемане на Счетоводен  баланс и Отчета за 
приходите и разходите на дружеството за 2015 г. 

  По точка 2.  Да гласува „ЗА” освобождаване  от отговорност на управителя на 
„ВиК” ООД  гр.Исперих за 2015 година. 

  По точка 3.  Да гласува „ЗА” приемане на доклада на одитния комитет към  
„ВиК” ООД  гр. Исперих . 
           По точка 4.  Да гласува „ЗА”  за избор на одитор за проверка и заверка на 
годишния счетоводен  отчет за 2016 година на  „ВиК” ООД  гр. Исперих, съгласно 
Резолюция №3 на одитния  комитет на дружеството до общото събрание на 
съдружниците. 
           По точка 5 «Разни».  Да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита  
на  интересите на Община Завет. 

 
    4. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния 

управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
          
             Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс.  

 

   

 ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
                Стратегия за развитие на социалните услуги в община Завет  2016-2020г. 

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

         Общинският съвет гр.Завет с  15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама), прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 91 
 

Промените в прилагането на  Закона за  социалното подпомагане въвежда нов 
подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриване, закриване, 
промяна на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво.Всичко това 
се правина  базата на Анализ на потребностите от социални услуги.  

В изпълнение на чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с чл.19, ал.2  от Закона за социалното подпомагане, Община 
Завет  подготви Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е разработена на базата 
на областната стратегия, утвърдена от областения  управител и въз основа  на Анализ 
на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Завет  приета с 
решение № 353, Протокол №51/17.09.2015г. 

Стратегията цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в община 
Завет, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората 
от рисковите групи.Успоредно с това да се  развиват  политики и мерки за социално 
включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и 
други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се 
създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.  



Този стратегически документ се изготвя за 5 годишен период , като общинския 
съвет  ежегодно приема план за развитие на социалните услуги на общинско ниво. 

Тя е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и 
усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с 
променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално 
подпомагане и чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  
Общинският съветгр. Завет    

Р Е Ш И: 
 

1.Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Завет  2016-
2020г. 
            2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7дневен срок от приемането му. 
             Решението подлежи на оспорване в 14- дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

 

     ПО ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
     Откриване на нова социална услуга „Център за обществена подкрепа”  от 

01.01.2017г. 

                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

          Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват-4(четирима), от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 92 
 

Във връзка с  изпълнение на Плана за социални дейности за 2016г. в 
съответствие със залегнатите приоритети в Стратегията за развитие на социалните 
услуги в Община Завет 2016- 2020г.   и  „Областна стратегия за  развитие на социалните  
услуги 2016-2020” - Протокол №1/16.02.2011 на Областния  съвет, пристъпваме към 
дейности за откриване на нови социални услуги.  
 Тези действия се предприемат с оглед Анализът на ситуацията и оценка на 
потребностите от социални услуги в община Завет , който е приет с Решение № 51 от 
17.09.2015г. на Общински съвет Завет на база идентифицираните потребности на 
населението в общината и необходимостта от подобряване положението на  уязвимите 
групи и развитие на нови социални услуги. 
 Реформите  в социално-икономическото развитие предизвикаха промяна на  
житейската картина на общината.Безработицата принуди голяма част от 
работоспособното население да търси препитание в страните от ЕС. В резултат на това 
възникнаха проблеми с техните деца, останали  под опеката и грижата на възрастните 
им родители. 

Вероятността за  отпадане от училище и липсата на образование е един от най-
сериозните фактори за попадане в ситуация на множество рискове – бедност, 
противоправно поведение, насилие, зависимост и липса на родителски контрол. 



 На територията на Община Завет се намира ВУИ „Н.Й.Вапцаров”      гр.Завет, 
където са настанени 27 ученика от цяла България. За  учениците настанени във ВУИ се 
налага по специално наблюдение, за да бъдат  предотвратени   бягствата и се постигне  
подобряване на психоклимата в училището. След направен анализ от МКБППМН е 
установено, че основни извършители на противообществените прояви са малолетни и 
непълнолетни посещаващи горепосоченото училище. 

Стратегията предвижда комплексни интервенции между образователната и 
социалната сфера. В Община Завет има нужда от социални услуги  предназначени за 
деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата, превенция на 
насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, 
обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване , обучение и 
подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на приемни 
родители и осиновители, социално-педагогическо консултиране и подкрепа на деца с 
поведенчески проблеми и прояви   на техните семейства.  

Целевите групи към които  ще бъде насочена услугата са: 
- Деца от 0 до 18 години в риск; 
- Деца и младежи и техните семейства от общността, към които са насочени 

дейности от първична превенция, както и различни информационни 
кампании; 

- Бременни жени, родители /законни представители на деца в риск, за които 
ОЗД/Д”СП” са преценили, че имат нужда от специфична подкрепа и 
съдействие; 

- Кандидати за или вече одобрени приемни семейства, или одобрени 
осиновители; 

- Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; 
 Деца и семейства от рисковите общности, които нямат умението да потърсят 
помощ, ще бъдат достигнати  и насочени към подходящи услуги  в зависимост от 
техните потребности /социални,здравни,образователни, административни/. В резултат 
на това  децата и младежите ще  придобият знания и умения за поведение подпомагащо 
пълноценното им развитие и социална интеграция. В момента една малка част от тази 
необходимост  се извършва от ЦОП Разград, ред други остават не разгледани поради 
липса на средства до достъп на услугата. 

След направения  анализ Община Завет  има категорична  необходимост  от  
разкриване на нова комплексна социална услуга, която има за цел решаване на 
основните проблеми на рисковите целеви групи, а именно „Център за обществена 
подкрепа”.  

За да функционира посоченият Център за обществена подкрепа, като делегирана 
от държавата дейност с целева група деца и семейства в риск, капацитет общо 25 
бенефициента и обща численост на персонала 5 човека в съответствие с методиката за 
определяне числеността на персонала в специализираните институциите и социалните 
услуги в общността, съгласно Приложение№2, одобрена със Заповед№РД01-
864/30.10.2012г. на Министъра на труда и социалната политика, е необходимо освен 
мотивирано Решение на Общинския съвет за откриване на нова социална услуга, също 
така и от: 

• Услугата да бъде заложена в проектобюджета на общината  и да бъде в 
съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги  на 
общината.Средствата следва да бъдат осигурени със Закон за държавния 
бюджет при осигурено държавно финансиране от 2 865лв. на потребител или 
общо  71  625лв. в частта ДДД  определени  с Решение 276/28.04.2015 на МС.  



• Документи  удостоверяващи  право на собственост или основание за ползване 
на съответната материална база, както и възможността да бъде експлоатирана 
съобразно вида на социалната услуга. 

 
 Общинска администрация определи следния сграден фонд за предоставяне на 
социалната услуга-общински нежилищен имот - публична  общинска собственост:  
представляващ част  от  масивна двуетажна сграда ”Пристройка Читалище”,  находящ  
се в гр.Завет, област Разград, ул.”Лудогорие” №19, описан в АПОС №5/25.04.2008г.  
В същата сграда се помещава и МКБППМН към Община Завет. 
 На основание чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане  
разрешава откриване на социална услуга в общността, когато са ДДД, по предложение 
на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане. Към предложението е 
необходимо да бъде приложено и  решение на общински съвет за разкриване на нова 
социална услуга; също така е необходимо услугата да бъде заложена при изготвяне на 
проектобюджета на общината за следващата календарна година и да бъде в 
съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на общината. 
             Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 и чл.22, ал.1 от 
ЗМСМА  и  в съответствие с изискванията на  чл.18, ал.1,т.2 от ЗСП и 36, ал.1 и ал.2, т.10  
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.36в, 
ал,1, т.1, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, 
Общинският  съвет  гр. Завет              
                                                                
                                                                 Р Е Ш И:  
 

      1. Дава съгласие за откриване на нова социална услуга „Център за обществена 
подкрепа”  от 01.01.2017г.  като делегирана от държавата дейност в гр.Завет с целева 
група – деца и семейства в риск, капацитет 25 места и  обща численост на персонала 5 
човека в съответствие с Методиката за определяне числеността на персонала в 
специализираните институции и социални услуги в общността, съгласно 
Приложение№2, одобрена със заповед №РД01-864/30.10.2012г. на Министъра на 
труда и социалната политика и  осигурено държавно финансиране от 2 865лв. на 
потребител или общо 71 625лв. в частта ДДД определени  с Решение 850/12.10.2012 
на МС. 
   2. Новата социална услуга ще се предоставя  в следния общински нежилищен 
имот - публична  общинска собственост:   помещения  находящи се  на втория етаж на   
масивна двуетажна сграда ”Пристройка Читалище”, със застроена площ 365 кв.м в 
кв.44, по ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед №349/23.09.1985г. на Кмета на 
община Завет, с административен адрес  гр.Завет, област Разград, ул.”Лудогорие” 
№19, описан в АПОС №5/ 25.04.2008г.  
 
         Текущите ремонтни дейности, необходими за да отговаря услугата на условията 
за функциониране ще бъдат извършени от община Завет.   
 3. Задължава  Кмета на Община Завет, не по късно от 10 дни от влизане в сила на 
рещението, да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално 
подпомагане гр.Разград следните документи за изготвяне на предложение до 
изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане: 

 - Решение на Общински съвет – Завет за откриване на нова социална услуга; 
 - Копие от документ за собственост на сградата. 



           4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 
  ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

          Учредяване на право на ползване на имоти с № 067007, №067008, 067009, 

067010, 067011, 067012 за устройване на пчелин  с над 10 пчелни семейства. 

                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

 

         Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4(четири), от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 93 
 

В общинска администрация към настоящия момент са подадени следните 
заявления от пчелари с искане за учредяване на право на ползване: 

1.Заявление с вх. № 94 Н – 184 – 3/28.08.13 г. от Никола Николов Цонков – 
регистриран пчелар; 

2. Заявление с вх. № 94 Л – 84 – 1/28.08.13 г. от Лазар Великов Стоев – 
регистриран пчелар; 

3.Заявление с вх. № 94 Н- 136 – 1/28.08.13г . от Ивелин Стоев Лазаров- 
регистриран пчелар; 

4.Заявление с вх. № 94 С – 48 – 4/28.08.2013 г.  от Симеон Стоянов Симеонов – 
регистриран пчелар- ; 

5. Заявление с вх. № 941-27-3/02.12.13 г. от Людмила Начева Георгиева- 
регистриран пчелар; 

6. Заявление с вх. № 94 VI- 50-1/15.01.16 г. от Ивалин  Георгиев  Колев- 
регистриран пчелар. 

7. Заявление с вх. №  94 Ц-12-1/30.08.13 г. от Цветан Михов Райчев- регистриран 
пчелар.  

Симеон Симеонов  не отговаря на критериите за учредяване на право на 
ползване, тъй като разполага само с две пчелни семейства, видно от заявлението и 
извършената проверка в регистъра. Цветан Райчев – не е жител на община Завет, не е 
регистриран  като пчелар в Община Завет. 

Имотите  с № 067007, 067008, 067009, 067010, 067011 и  067012 са публична – 
общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище.  

Пчеларите, искат за точно тези имоти да им се учреди право на ползване, с оглед 
на това, че средата е благоприятна за отглеждане на пчели и добиване на пчелен мед, 
както и с оглед на това, че са регистрирани в тези терени и във времето, използвайки 
терените, където са настанени пчелините,  са облагородили земята. Освен това в 
близост до въпросните имоти има и акациева гора.  

Съгласно българското законодателство, обществените отношения свързани със 
сектор „ Пчеларство“ се уреждат със Закона за пчеларството( ЗП).  

По отношение на настаняване на пчелни семейства,  чл. 11, ал. 1 от  ЗП  допуска 
те да се настаняват върху земеделски земи и горски територии – собственост на 
държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани  



поземлени имоти, като за устройване на пчелини с над 10 пчелни семейства, ал. 2 от 
същия закон, предвижда възможност държавата и общините да могат да учредяват 
ограничено  вещно право на ползване. Законът визира земеделски земи, като не прави 
разграничение по начина им на трайно ползване.  

В чл. 12 от Закона за пчеларството изрично се посочва, че за учредяване на 
право на ползване върху определените в закона земи, се прилагат разпоредбите на 
Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската 
собственост,  в зависимост от вида на собствеността. Тоест, ако е държавна, Закона за 
държавната собственост, ако е общинска, Закона за общинската собственост.  

В чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост се предвижда, че имоти - 
публична общинска собственост, независимо дали са пасища, мери, ливади или 
обработваеми земи или необработваеми, могат да се обременяват с ограничени вещни 
права, само в случаите, определени със закон. В случая, този закон е Закона за 
пчеларството, който е специален по отношение на Закона за общинската собственост и 
в частност, специален към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
където се предвижда възможността за отдаване на пасища и мери на собственици  или 
ползватели на животновъдни обекти с регистрирани селскостопански животни.  

В специалния закон е посочено единствено условието, при което се допуска  
учредяване на право на ползване върху общински имот, а именно устройване на пчелин 
с над 10 пчелни семейства  и то се извършва по реда предвиден в ЗОС, респективно в 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общинския съвет – Завет.  

В чл.  34, ал. 6 от ЗОС е разпоредено, че учредяването на ограничени вещни 
права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по 
ред, определени в закон. В ЗП е определено условието, че може да се учредява право на 
ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства, като в чл. 13 от същия е 
разпоредено, че право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите, 
когато:  
-  1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км;  
- 3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от 
органите на Българската агенция по безопасност на храните.  
 Като в ал. 2 е казано, че ал. 1  не се прилага за райони, заети от растителност с обилно 
нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни 
видове. В този случай единственото условие, на което трябва да отговарят заявителите 
е да са регистрирани пчелари,  и които искат да им се учреди право на ползване на 
имоти, общинска собственост,  за настаняване на пчелин с над 10 пчелни семейства. А 
относно реда на учредяване ЗП препраща към ЗОС. Тоест учредяването на ограничено 
право на ползване в конкретния случай е по реда на ЗОС, като самия закон разпорежда, 
че редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне, за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на 
кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на 
общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони 
в тази област освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.  

Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 на ОбС – Завет: „Правото на ползване 
се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на Общинския съвет Завет, 
без търг или конкурс  лица, определени със закон.” Пчеларите са именно такива лица. 

При вземане  на решение за учредяване на правото на ползване, общинският 
съвет действа при оперативна самостоятелност и извършва преценка по 
целесъобразност. Тази преценка трябва да е съобразена от една страна  с това, че 



опазването и развитието на пчеларството не само в България, но и в световен мащаб, е 
особено важен фактор,  а от друга страна трябва да е съобразена и със размера на 
посочените имоти, местоположението им и условията по ЗП, както и обществения 
интерес на населението, която е насочена към утвърждаване и разрастване на сектор 
„Пчеларство” в община Завет. Към настоящия момент в посочените имоти са настанени 
пчелни семейства и се използват единствено  за тази цел. 

Във връзка с предложението за учредяване на право на ползване върху Имот № 
067007 с Акт № 103 за публична общинска собственост; Имот № 067008  с Акт № 104 
за публична общинска собственост; Имот № 067009  с Акт № 105 за публична 
общинска собственост; Имот № 067010  с Акт № 106 за публична общинска 
собственост; Имот № 067011  с Акт № 107 за публична общинска собственост  и Имот 
№ 067012  с Акт № 108 за публична общинска собственост и съгласно чл. 41 от ЗОС, 
според което разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - 
общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им 
оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския 
съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда  на чл. 
22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго, бе изготвена  и пазарна оценка за 
учредяване право на ползване за посочените имоти.  
 
         Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал. 2 и чл.  
12 от Закона за пчеларството, чл.7, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 34, ал. 6, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл.62, ал.1, т. 4 от Наредба №2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение № 247 по протокол 
№ 35 от 30.07.2014 г. на Общински съвет – гр. Завет,  Общинският  съвет – гр. Завет 
        

                                                  Р Е Ш И: 
  

1. Дава съгласие за възмездно учредяване на право на ползване на следните имоти 
– публична общинска собственост за настаняване на пчелин  с над 10 пчелни семейства: 

 
1.1 Имот № 067007/01.04.2015 г. актуван с Акт № 103 за публична общинска 

собственост; 
1.1.1. Вид и описание на имота- земеделска земя от ОПФ  с начин  н трайно 

ползване – пасище, мера с площ 1,500 дка ( един декар и петстотин квадратни метра) – 
трета категория. 

1.1.2. Местонахождение на имота - Землище гр. Завет, община Завет, област 
Разград, местност „Могилите“, имот с №067007. 

1.1.3.Граници на имота: 
Север- имот с №229005 (гор.стоп.територия); 
Изток – имот с № 067008 ( пасище,мера); 
Юг – имот с № 067012 (пасище, мера); 
Запад – имот с № 000424 ( полски път). 
1.1.4. Данъчна оценка - 88.50 лева  
1.1.5. Пазарна оценка – 5.66 лв./дка.  

 
1.2 Имот № 067008 актуван с Акт № 104 за публична общинска собственост; 
1.2.1. Вид и описание на имота - земеделска земя от ОПФ  с начин  н трайно 

ползване – пасище, мера с площ 1,000 дка ( един декар) – трета категория. 



1.2.2. Местонахождение на имота - Землище гр. Завет, община Завет, област 
Разград, местност „Могилите“, имот с №067008. 

1.2.3. Граници на имота: 
Север- имот с №229005 (гор.стоп.територия); 
Изток – имот с № 067009 ( пасище,мера); 
Юг – имот с № 067013 (местен път); 
Запад – имот с № 067012 (пасище, мера) и имот № 067007 (пасище, мера). 
1.2.4. Данъчна оценка - 64.90 лева 
1.2.5. Пазарна оценка – 5.66 лв./дка.  

 
1.3.  Имот № 067009 актуван с Акт № 105 за публична общинска собственост; 
1.3.1. Вид и описание на имота - земеделска земя от ОПФ  с начин  н трайно 

ползване – пасище, мера с площ 1,000 дка ( един декар) – трета категория. 
1.3.2. Местонахождение на имота- Землище гр. Завет, община Завет, област 

Разград, местност „Могилите“, имот с №067009. 
1.3.3. Граници на имота: 
Север- имот с №229005 (гор.стоп.територия); 
Изток – имот с № 067010 ( пасище,мера); 
Юг – имот с № 067013 (местен път); 
Запад – имот с № 067008 (пасище, мера). 
1.3.4. Данъчна оценка-64.90 лева 
1.3.5. Пазарна оценка – 5.66 лв./дка.  

 
1.4 Имот № 067010  актуванс Акт № 106 за публична общинска собственост; 
1.4.1. Вид и описание на имота- земеделска земя от ОПФ  с начин  н трайно 

ползване – пасище, мера с площ 1,000 дка ( един декар) – трета категория. 
1.4.2. Местонахождение на имота- Землище гр. Завет, община Завет, област 

Разград, местност „Могилите“, имот с №067010. 
1.4.3. Граници на имота: 
Север- имот с №229005 (гор.стоп.територия); 
Изток – имот с № 067011 ( пасище,мера); 
Юг – имот с № 067013 (местен път); 
Запад – имот с № 067009 (пасище, мера). 
1.4.4. Данъчна оценка -64.90 лева 
1.4.5. Пазарна оценка – 5.66 лв./дка.  

 
1.5 Имот № 067011 актуван с Акт № 107 за публична общинска собственост: 
1.5.1. Вид и описание на имота- земеделска земя от ОПФ  с начин  н трайно 

ползване – пасище, мера с площ 1,000 дка ( един декар) – трета категория. 
1.5.2. Местонахождение на имота- Землище гр. Завет, община Завет, област 

Разград, местност „Могилите“, имот с №067011. 
1.5.3.Граници на имота: 
Север- имот с №229005 (гор.стоп.територия); 
Изток – имот с № 067014 ( пасище,мера); 
Юг – имот с № 067013 (местен път); 
Запад – имот с № 067010 (пасище, мера). 
1.5.4.Данъчна оценка - 64.90 лева 
  
1.5.5. Пазарна оценка – 5.66 лв./дка.  

 



1.6 Имот № 067012  актуван с Акт № 108 за публична общинска собственост; 
1.6.1. Вид и описание на имота- земеделска земя от ОПФ  с начин  н трайно 

ползване – пасище, мера с площ 1,000 дка ( един декар) – трета категория. 
1.6.2. Местонахождение на имота- Землище гр. Завет, община Завет, област 

Разград, местност „Могилите“, имот с №067012. 
1.6.3. Граници на имота: 
Север- имот с №067007 ( пасище,мера); 
Изток – имот с № 067008 ( пасище,мера); 
Юг – имот с № 067013 (местен път); 
Запад – имот с № 000424 (полски път). 
1.6.4. Данъчна оценка – 64.90 лева 
1.6.5. Пазарна оценка – 5.66 лв./дка.  
 
2. Възлага на Кмета на община Завет да сключи договорите за учредяване на 

право на ползване без търг  и конкурс с лицата подали заявления, след като представят 
документ удостоверяващ, че  са регистрирани пчелари с над 10 пчелни семейства 

3. Договорите да бъдат сключени за срок от 10 години, считано от датата на 
сключване на договора за възмездно учредяване право на ползване при пазарна цена от 
70 лв.  на декар годишно.  

4. При сключване на договора да бъде определена датата на изплащане на цената 
за възмездно учреденото право за всяка следваща година. В случай, че не бъде изплатена 
дължимата цена в 15 дневен срок след датата определена за плащане, сключеният 
договор за възмездно учредяване на право на ползване да бъде прекратен от кмета 
поради  неизпълнение от другата страна.   

  5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  
Областния управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
                                                  
                                                                                                                                                      

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

        Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от 

недвижим имот  - публична общинска собственост за нуждите на СНЦ „ Местна 

инициативна група Завет - Кубрат. 

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

         Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3(трима), от проведеното, съгласно  чл. 27, ал. 5  
от ЗМСМА  поименно гласуване, прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 94 
 

Министърът на земеделието и храните е издал Наредба № 22 от 14.12.2015 
година за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”. 

С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 



развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от „Програма 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” (ПРСР 2014-2020 г.). 

Прилагането на ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни 
стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и 
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с 
политиките на национално, регионално и местно ниво.   

С Решение №348 по Протокол №50 от 28.08.2015г. Общинският съвет Завет даде 
съгласие за сключване на споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ Завет“  и 
СНЦ „МИГ Кубрат“  за кандидатстване и реализиране на проект по Подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР за периода 2014 - 2020г. и финансово обезпечаване на изпълнението 
на проекта. 

В изпълнение на горепосоченото решение е сключен тристранен договор № РД -
50-160/ 07.12.2015 г.между  МЗХ, ДФЗ и СНЦ „МИГ Завет”,  като водеща организация.  

При изпълнението на проекта двете сдружения – СНЦ „МИГ Завет” и СНЦ 
„МИГ Кубрат” се обединиха и на 19.04.2016г. бе прието на Общото събрание на 
сдружението наименованието му да бъде СНЦ „Местна инициативна група Завет – 
Кубрат”. 

Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ е 
юридически лице с нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза със 
седалище и адрес гр. Кубрат, ул. „Княз Борис“, № 15 е регистрирано с Решение № 3 
/12.05.2016 г.на Разградския окръжен съд, фирмено дело № 19/2010 представлявано от 
Халиме Мехмедова Добруджан. 

 
Основна задача на сдружението е изготвянето на стратегия за ВОМР, с която да 

кандидатства  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”.  

В посочената Наредба № 22 от 14.12.2015 година на Министърът на земеделието 
и храните за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от „Програма за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г.”. е посочено,ч че едно от изискванията към местните инициативни групи 
да имат осигурен самостоятелен офис, в която да се помещават работно 
помещение,заседателна зала и архивно помещение. 

В тази връзка е постъпило заявление с вх. № УД-02-21-19/13.05.16г. от Халиме 
Мехмедова Добруджан, Председател на Сдружение с нестопанска цел „ Местна 
инициативна група Завет – Кубрат“, с което моли за нуждите  на Сдружението, в което 
членува и община Завет, да се предостави за безвъзмездно ползване имот общинска 
собственост в полза на сдружението, като имотът трябва да разполага поне с три 
обособени помещения, които ще използват за работно помещение ( офис), заседателна 
зала и архивно помещение. Учредяването на право на ползване върху имот общинска 
собственост, включваща посочените на брой помещения, е една от предпоставките, на 
които трябва да отговарят местните инициативни групи, а именно д а имат осигурен 
самостоятелен офис за срок от 8 години, като офисът трябва да включва поне трите 
изброени помещения.  

Изхождайки от изложеното, предлагам  за подходяща сграда, част от имот – 
публична общинска собственост , находящ се в кв.44, по сега действащия УПИ II- „ За 
обществено обслужване“, ПУП на гр. Завет, ул. „ Лудогорие“, № 19, одобрен със 
заповед №УД-02-129/24.04.2014г. за ЧИ на ПУП,  и  УПИ „Разширение читалище и 



административна сграда“, съгласно отменения  ПУП одобрен със заповед № 
349/23.09.1985 г.  

Предвид наближаващия срок  за кандидатстване, който е до 31.05.2016 г.  е 
необходимо да се даде предварително изпълнение на взетото решение от общинския 
съвет за учредяване на право на ползване на част от имот - публична  общинска 
собственост, съгласно разпоредбата на чл. 60 ал.1 от АПК, която гласи, че „ В 
административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, 
когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се 
защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да 
бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението 
на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по 
искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.  

Създаването на СНЦ „ МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ”, в територията на двете общини 
като цяло, и администрирането на дейностите на мига в територията на община Завет в 
частност, е обществен интерес с голямо значение за жителите и на двете общини, и в 
тази насока при вземане на решение Общинският съвет действа при оперативна 
самостоятелност с оглед интересите на обществото. 
            Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1  т. 8 от ЗМСМА, чл. 
№39, ал. 4  от ЗОС и чл. 65 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, Общински съвет – гр. Завет  
       
 

Р Е Ш И: 
 

1. В полза на СНЦ  „ Местна инициативна група Завет – Кубрат“ представлявано 
от Халиме Мехмедова Добруджан с адрес на управление гр. Кубрат, ул. „ Княз Борис“, 
№ 15 и представител на община Завет в сдружението, да се учреди безвъзмездно право  
на ползване за срок от 8 години върху част от имот публична общинска собственост, 
както следва: 
1.1 Помещение № 1- с полезна площ от 19,95 кв. м. 
1.2 Помещение № 2 – с полезна площ от 27.00 кв.м.  
1.3 Помещение № 3 – с полезна площ от 14, 19 кв. м.  
1.4 помещение № 4  - с полезна площ от 51,41 кв.м.  
Заедно с ½ идеални части от санитарен възел с полезна площ 10,30 кв. м., и  ½ идеални 
части от фоайе, коридори и стълбищна клетка с полезна площ 94,60 кв.м. 
Като помещение № 1, 2 и 3 се намират на първия етаж от Масивна двуетажна сграда „ 
Пристройка  Читалище“ с З65 ( триста шестдесет и пет)  кв. м., а помещение № 4 се 
намира на втория етаж от  горецитираната масивна двуетажна сграда. Помещенията ще 
се ползват като офиси на СНЦ „ МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ“. 
           Вид и описание на имота: Масивна двуетажна града „ Пристройка  Читалище“, 
със ЗП 365(триста шестдесет и пет) кв.м. 
Местонахождение на имота: област Разград, община Завет, гр. Завет, ул. „Лудогорие“ 
№ 19, УПИ II- „За обществено обслужване“, кв. 44, по ПУП на гр. Завет.  

2. Възлага на Кмета на община Завет да сключи договор с СНЦ : Местна 
инициативна група Завет- Кубрат, за учредяване на безвъзмездно право на ползване за 
частта на имота описана в т. 1 за срок от 8 години.  

3. Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение по реда на чл.60, 
ал. 1 от АПК. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  Областния 
управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 



          Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

Разпореждането по т. 3  подлежи на оспорване  чрез Общинския съвет- гр. Завет, 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК в тридневен срок от съобщаване 
на настоящото решение.  

 

 

ЕРСИН СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


